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Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
R/. Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 

hark emongo deust zer-jan onik. 
 

1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
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duragabekeria, mundura eginda egotea autortu 
geike… bere errukiak askatu gaizan. 
 
—Jesus Jauna, Jainkoaren berbea eta atsegina 

zarana, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, azaleko ohituretan geratzen ez 

zinana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, azaluskeria gaitzetsi egiten zen-

duna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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guzti honeek barrutik urteten dabe, eta honee-
xek kutsatzen dabe gizakia». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoagazko hartu-emonek bizitzaren sakon-
tasunera garoez eta sinismenaren praktikotasu-
nera. Hortxe jarduteko behar dogun laguntza 
bilatu daigun eskariotan: 
 
—Elizearen alde: elizkizun biziak, konprometi-

tuak eta behartsuenei irekiak bultzatu daizan 
leku guztietan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Ohiturei lotuegiak egotearren Jainkoa senide-

engan zerbitzea ahaztu dabenen alde: azalus-
keria eta itxurakeriatik urteteko ahaleginak 
egin daiezan, eskatu deiogun Jaunari. 
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Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Legea eta arauak betetean geratu behar dogu horreexek sal-
batzen gaituela uste izanik, ala Jainkoaren hurtasuna sumatu 
behar dogu eta haren errukiaz gozatu? Entzun. 
 
 
Deuteronomio liburutik   (Dt 4, 1-2. 6-8) 
 
Hau esan eutsan Moisesek herriari: «Orain, Israel, entzun ira-
kasten deutsuedazan lege eta erabagiak, eta bete. Holan, 
bizi izango zaree eta Jaunak, zeuen asaben Jainkoak, emongo 
deutsuen lurraldean sartuko zaree eta haren jabe egingo. Ez 
gehitu, ez kendu, nik agintzen deutsuedanetik ezer; bete, 
ostera, nik emoten deutsuedazan Jaunaren, zeuen Jainkoa-
ren, aginduak. 
Gorde egizuez eta bete, horrek jakintsu eta buruargi egingo 
zaitue-eta herrien aurrean. Lege honeen barri izatean, 
esango dabe: "Bai herri jakintsu eta buruargia nazino handi 
hau!" 
Izan ere, ba ete da nazino handirik, bere jainkoak hain hur 
dituanik, guk Jauna, gure Jainkoa, hur dogun lez, dei egiten 
deutsagun bakotxean? Ba ete da nazino handirik, gaur nik 
adierazoten deutsuedan irakaspen hau baizen lege eta era-
bagi zuzenak dituanik? 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Santiagok sinismenaren praktikotasunera eroango gaitu; Jain-
koa zerbitzea bizitzan zelan gauzatzen dan irakatsiko deusku. 
 
 
Santiago Apostoluaren gutunetik   (St 1, 17-18. 21b-22. 27) 
 
Ene senide maiteok: Emoitza on eta dohai bikain guztiak goi-
tik datorz, Aitagandik, aldaketarik eta ilunaldirik ez dauan 
argien Egileagandik. Berak holan nahita, bizia emon deusku 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 22. 
domeka honetako liturgia ospatzera. Lagundu 
deigula Pedroren aurreko domekako autorkuntza 
bidean oinarritzen eta sendotzen. Jesusen iraka-
tsia hartu daigula bizibide. Adi! Beste ohitura 
eta pentsamolde batzuen artean gagoz; ez dau-
kagu danok bardin pentsatu edo sentitu edo bizi 
izan beharrik. baina bai jakin behar dogula zein 
dan bakotxak egiten dauan aukerea eta zelan 
bizi izan behar dogun. Horretarakoxe hurrera-
tuko gara Jesusen irakatsietara, eta hartuko 
dogu adore bere mahaitik janez. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

GOAZEN GUZTIOK BATERA Jaunarekin egotera. 
Goazen guztiok batera Jaunarekin egotera. 
 
 1 Pozik alkartu gaitezen Aita dogu-ta laguntzen. 
 2 Seme-alaba bezela zaindu gagizuz Zuk, Jauna. 
 3 Entzun daizala Jaun onak gure poz eta negarrak. 

 
Damu-otoitza 
Jesus Jaunaren zintzotasunaz bat egin gura do-
gunok bere aurrean gure zintzotasunik eza, ar-

—   11   — 

3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Betiko arriskua dogu, Jauna, 
errezkeriara jotea, erosokeriara 
eta besteek egiten dabenera, 
geurean usterik ez dogulako-edo… 
 

Nahi dogu zure legean bizi izan, Jauna, 
berak egin geinkezalako benetako gizaki 
eta alkarren lagun eta alkarren zerbitzari. 
Baina sarri jausten gara arriskuan. 
 
Ez gaitezela geratu azaleko elizkizunetan, 
ez ohiturazko betekerietan eta errezkerietan; 
jarri daigula uste on osoa Jesusengan 
eta haren bizikerea gauzatu ahal izan daigula. 
 
 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
 
Erantzun salmoa 

 
 

R/. Jauna, nor dagoke zure txabolan? 
 
 
Akats barik eta zuzen jokatzen dauana; 
bihotzean egiazale izan 
eta mihinaz inor baltzitzen ez dauana; 
hurkoari kalterik egiten ez deutsana, 
ezta auzokoa iraintzen ere. R/. 
 
Jaunak baztertua gutxietsi 
eta jainkozaleak ohoratzen dituana; 
bere kaltetan zin eginik ere aldatzen ez dana; 
dirua lukurreriaz mailegatzen ez dauana * 
ezta errubakoaren kaltetan 
    eskupekorik hartzen ere. R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
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—Itxurakeriazko munduak zigortuta daukazenek, 
alboratuek, aurrean erabiliek, zigor hori 
gainditzeko gauza izan daitezan, eskatu deio-
gun Jaunari. 

 
—Ume eta gazteen alde, bizitzan zehar ibilteko 

sasi maisuak baztertu daiezan, eta Jesusen-
gan aurkitu daien benetako maisua eta iraka-
tsiak, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Jesusen zintzotasunaz bat egiteko aukerea 

daukagunok, Jainkoa senideenganako zerbi-
tzuaz goratu daigun, senideak maitatzeraino 
helduz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 
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egiaren mezuaz, bere sorkari guztietan lehenengoak izan gai-
tezan. 
Onartu egizue otzan-otzan zuekan erein dan eta zuek salba-
tzeko indartsua dan mezua. Bete egizue mezua, eta ez en-
tzun bakarrik, zeuen buruak engainatuz. 
Jainko Aitaren aurrean benetan garbi eta akatsik bako erliji-
noa hauxe da: umezurtzei eta alargunei euren preminetan 
laguntzea, eta munduko gaiztakeriagaz nork bere burua ez 
kutsatzea. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 
Ohiturak, arauak eta legeak itxurakerietarako 
izan daitekez, edo sakonera eroan geinkeez. 
Azaluskerietan geratzerik gura ez dogunok egin 
deiogun harrerea ebanjelioari, Aleluia abestuz, 
zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23) 
 
Aldi haretan, fariseuak eta Jerusalemetik etorri-
tako lege-maisu batzuk hurreratu jakozan Je-
susi, eta ikasleetako batzuek esku kutsatuekin 
jaten ebela —hau da, eskuen garbikuntza egin 
barik— ikusi eben. Izan ere, fariseuek, eta judu 
guztiek, ez dabe jaten lehenengo eskuak arretaz 
garbitu barik, zaharren ohitureari tinko eutsiz. 
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Azokatik etxeratzean ere, ez dabe jaten garbi-
kuntza egin barik; eta badabez beste ohiturazko 
hamaika betebehar: esate baterako, edalontzi, 
pitxer eta suilen garbiketea. 
Holan bada, fariseuek eta lege-maisuek itaundu 
eutsoen Jesusi: «Zergaitik ez dabe zure ikasleek 
zaharren ohitureari jagokonez jokatzen? Zelan 
jaten dabe esku kutsatuekin?» 
Jesusek erantzun eutsen: «Itxurazaleok hala-
kook! Ederto asko esan eban zuetaz Isaias profe-
teak, honako hau idatzi ebanean: 
"Herri honek ezpanez ohoratzen nau, 
baina Nigandik urrun dau bihotza; 
alperrik nabe gurtzen, 
honeen irakaspena giza agindu hutsa”. 
Zuek, Jainkoaren agindua bazterrera itzi eta 
giza ohitureari eusten deutsazue». 
Jesusek jenteari barriro dei egin eta esan eu-
tsan: «Entzun guztiok eta ulertu ondo. Ez da 
ezer, kanpotik gizakiaren barrura sartuz, hau 
kutsatu daikeanik; barrutik urteten deutsanak, 
horrexek kutsatzen dau gizakia». 
Eta gaineratu eban: «Barrutik urteten dauanak, 
horrexek bai egiten dauala gizakia zikin. Izan 
ere, barrutik, gizakiaren bihotzetik, urteten 
dabe asmo txarrek, lizunkeriak, lapurretek, hil-
ketek, adulterioek, diru-goseak, gaiztakeriek, 
maltzurkeriak, nasaikeriak, bekaizkeriak, irai-
nek, harrokeriak, burubakokeriak. Gaiztakeria 


